ZPRAVODAJ
Městského úřadu v Kelči

1/2008

Úvod
Nedávno jsme rekapitulovali, co se nám v roce 2007 podařilo, co nevyšlo, co máme napravit.
Teď tu máme nový rok 2008. Jsme na jeho začátku a díváme se dopředu na jeho zatím
nepopsané stránky. Věřím, že tento nový rok bude úspěšný, rok, který přinese další rozvoj
našeho města.
Přál bych si, aby naše město vzkvétalo nejen po stránce ekonomické, hmotné, ale aby mezi
lidmi vládla spokojenost, dobrá spolupráce a ochota řešit společné problémy konstruktivně.
Přál bych si, aby u nás pracovalo co nejvíce organizací, které se zabývají mládeží, kulturou a
sportem. Vždyť tyto zájmové organizace nejlépe vychovávají mládež a připravují ji na
dospělý život, život samostatný a odpovědný.
Všem občanům Kelče přeji do nového roku hodně zdraví, pohody, dobrých sousedských
vztahů. Přeji všem spokojený život jak v rodinách, tak i v zaměstnání.
Ing. Stanislav Pitrun
starosta

Vážení a milí spoluobčané !
Dovolte mi, abych Vám popřál do nového roku 2008 pevné zdraví, hodně štěstí, elánu i
úspěchů v pracovních a zájmových aktivitách a především pak spokojenost a harmonii ve
Vašich rodinách.
Libor Lukáš, Váš hejtman Zlínského kraje

Usnesení ze 14.zasedání Rady města Kelče dne 19.11. 2007













Rada bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého jednání Rady města Kelč.
Rada bere na vědomí předložený návrh úpravy rozpočtu roku 2007 a po navržených úpravách
postupuje návrh k projednání zastupitelstvu.
Rada bere na vědomí návrh vkladu vodohospodářského majetku (části kanalizace) města Kelč
do společnosti VaK Vsetín,a.s. a přijetí 14 622 ks akcií společnosti VaK a.s. a tento návrh
doporučuje zastupitelstvu ke schválení.
Rada bere na vědomí žádost obce Police o odkoupení lesních pozemků města Kelč v k.ú.
Police u Valašského Meziříčí a tuto odkládá. Rada pověřuje místostarostu Ing. Karla Davida
zajištěním posouzení stavu obecních lesů a auditu hospodaření v lesích.
Rada bere na vědomí předloženou studii odkanalizování Lhoty a Babic v rámci integrovaného
projektu „Likvidace odpadních vod obcí mikroregionu Záhoran“, doporučuje ji zastupitelstvu
ke schválení a pověřuje starostu k jednání a souhlasu na valné hromadě DSO mikroregionu
Záhoran ve věci projektové přípravy pro územní řízení této akce.
Rada bere na vědomí informace starosty o průběhu přípravy akce „Silnice II/439, III/43911,
III/43917 Kelč, průjezdní úsek obcí“ a pověřuje starostu zastupováním obce při výběrovém
řízení na dodavatele této stavby.
Rada pověřuje starostu dalším jednáním s vlastníky ve věci výkupů částí pozemků pod
chodníky v Kelči s návrhem kupní ceny 20,-Kč/m2.
Rada bere na vědomí žádost občanů Zámrsk a Němetic o odstranění nebo ořezání 4 ks lip na
hřbitově v Kelči a pověřuje MěÚ zajistit dendrologické posouzení těchto lip odborníkem. Do
té doby rozhodnutí o žádosti odkládá.









Rada schvaluje finanční příspěvek místní organizaci Českého svazu včelařů na zvýšené
náklady při léčení včelstev, ve výši 10,-Kč na jedno včelstvo dle předloženého seznamu tj.
celkem 3 870,-Kč.
Rada bere na vědomí žádost ředitele ZŠ Kelč o převod nepotřebných židlí z kulturního domu
do ZŠ. Převod a prodej židlí bude řešen po obdržení dalších požadavků od místních složek a
osadních výborů, do té doby žádost odkládá.
Rada schvaluje zřízení věcného břemene chůze a jízdy přes obecní pozemek parc.č. 1853/4 v
k.ú. Kelč – Nové město pro pozemek parc.č. 1853/6 vlastník Jan a Marie Masaříkovi, Kelč č.p.
281 a pro pozemek par.č. 1852/7 vlastník Jaroslav Jiříček, Kelč č.p.316 a pověřuje starostu
dalším jednáním a podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene.
Rada pověřuje MěÚ Kelč řešením neoprávněného parkování automobilů a autovraků na
místních komunikacích a veřejných prostranstvích města Kelč.

Usnesení z 8.zasedání Zastupitelstva města Kelče dne
29.11. 2007















Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení z minulých jednání Zastupitelstva a
Rady města Kelč.
Zastupitelstvo schvaluje Strategický plán rozvoje Mikroregionu Valašskomeziříčsko – Kelečsko
na období 2008-2016 a Akční plán rozvoje na období 2008 – 2010 a požaduje doplnit v
Akčním plánu rozvoje na období 2008 – 2010 v seznamu projektů města Kelč jako prioritu „
přípravu lokalit pro výstavbu rodinných domků“.
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření MěÚ Kelč k 30.9.2007.
Zastupitelstvo schvaluje úpravu rozpočtu roku 2007 dle předloženého návrhu – rozpočtové
opatření č. 03/2007 v příjmové i výdajové části na částku 51 417 000,-Kč.
Zastupitelstvo pověřuje městský úřad, aby do schválení rozpočtu na rok 2008 hospodařil s
rozpočtovým provizoriem ve výši 1/12 rozpočtu roku 2007 na každý měsíc.
Zastupitelstvo schvaluje přijetí kontokorentního úvěru od České spořitelny, a.s. pobočka
Nový Jičín na rok 2008 do výše 1 000 000,-Kč, se splatností nejpozději do 1 roku.
Zastupitelstvo schvaluje ručení úvěru budoucími rozpočtovými příjmy města Kelč.
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o dílčím přezkoumání hospodaření města Kelč za rok
2007.
Zastupitelstvo schvaluje odepsání těchto dlouhodobých pohledávek :
Gempol, v.o.s., Kelč č.p. 270
Jiříček Josef, Družba 1289 , Hulín
Červenka Bohumír, Zašovská 196, Valašské Meziříčí
Celková výše pohledávek je 154 421,30,-Kč.
Zastupitelstvo schvaluje návrh smlouvy o upsání akcií a nepeněžitý vklad vodohospodářského
infrastrukturního majetku do obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín,a.s. v
rozsahu jak je popsán ve znaleckém posudku znalce Ing. Pavla Tydlačky ze dne 10.10.2007
pod poř.č. 314 – 7855/07 znaleckého deníku a usnesení představenstva společnosti
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. ze dne 25.10.2007. Hodnota nepeněžitého vkladu byla
stanovena v souladu s metodikou danou směrnicí společnosti č. 038/04 „Pravidla pro
zvyšování základního kapitálu“.
Počet akcií určených k upsání a ke splácení tímto vkladem : 14 622 akcií o nominální hodnotě
1 000,- Kč za 1 akcii.
Toto rozhodnutí bylo učiněno v souladu s § 41 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění
a byly splněny podmínky pro nepeněžitý vklad stanovené tímto zákonem.
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku parc.č. 418/9, ostatní plocha o výměře 95m2 v k.ú.
Němetice, který vznikl odměřením z pozemků parc.č. 418/1 a 685/1 podle geometrického













plánu č. 132-611/2007 ze dne 24.07.2007 vyhotoveného Ing. Luděk Palát – Geodetické práce,
Juřinka 147, Valašské Meziříčí, panu Stanislavu Pelcovi, Kelč – Němetice č.p. 62 za cenu 20,Kč/m2.
Zastupitelstvo schvaluje odkoupení částí pozemků pod chodníky u silnice č.II/439, III/43911 a
III/43917 přes Kelč od vlastníků pozemků za cenu 20,- Kč/m2. Tyto pozemky jsou odměřeny v
geometrických plánech č. 307-20122/2007 , 308 – 20122/2007,312- 20122/2007 a 31320122/2007 od GB-geodezie , s.r.o.,Lazaretní 13 ,Brno.
Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemků parc.č. 6/1, 578/12,
149/3 a 119 v k.ú. Babice u Kelče od Pozemkového fondu ČR do vlastnictví města Kelč, podle
§ 5 odst. 1 zákona č. 95/1999 Sb., („o prodeji půdy“) ve znění pozdějších předpisů.
Zastupitelstvo schvaluje studii odkanalizování Lhoty a Babic v rámci integrovaného projektu
„Likvidace odpadních vod obcí mikroregionu Záhoran“ a pověřuje starostu Ing.Pitruna k
jednání a souhlasu na valné hromadě DSO mikroregionu Záhoran ve věci projektové přípravy
pro územní řízení této akce.
Zastupitelstvo bere na vědomí výsledek výběrového řízení veřejné zakázky „Likvidace
komunálního odpadu v městě Kelč“, s tímto výsledkem souhlasí a pověřuje starostu
uzavřením smlouvy o dodávce služeb s vybranou firmou Sdružení pro nakládání s odpady
Marius Pedersen Group zastoupené TS Valašské Meziříčí, s.r.o., M.Alše 833, Valašské
Meziříčí.
Zastupitelstvo vyhlašuje záměr převodu části pozemků PK parc.č. 314/1 a 318 v k.ú. Kelč –
Staré město v rozsahu podle žádosti p.Zdeňka Orla, Kelč č.p. 559 o vyrovnání hranice jeho
pozemku parc.č. 314/21.
Zastupitelstvo pověřuje starostu vyvolat jednání s obchodními firmami ve věci možnosti
zajištění prodeje potravin v místních částech Kelče.

MěÚ informuje
Oznamujeme občanům, že od 1. ledna 2008 bude v Kelči a místních částech svážet komunální
odpad a tříděný odpad firma Technické služby Valašské Meziříčí.
Kelč byla rozdělena na dvě části :



Kelč I. – sídliště a RD v Kelči mimo ulice uvedené v Kelči II
Kelč II. – tyto ulice a části : Hranická, Bystřická, Sázany, Pod Šraňkem, Pod Pivovarem,
Kulichov, řadové domky na sídlišti a ulice Na Drahách, sídliště a dále místní části Němetice,
Komárovice, Lhota a Babice.

Placení poplatků za odpad a psy
( u pí Schybolové )
Poplatek za odpad činí 450 Kč na osobu s trvalým pobytem v Kelči podle evidence občanů ke
dni 30. listopadu 2007 a 450 Kč za objekt sloužící k rekreaci.
Splatnost poplatku je do konce března 2008 ( v případě rozdělení platby na polovinu je
splatnost 1. splátky do konce března 2008 a 2. splátky do konce června 2008 ).
Případné změny v evidenci je nutné nahlásit na MěÚ Kelč.
Psi – poplatek zůstává nezměněn :
100 Kč v rodinném domku, 500 Kč v bytových domech

Poplatek se platí za psa od 3 měsíců.
Každý druhý a další pes základní sazba + 50 % základní sazby navíc.
Upozorňujeme občany na ohlašovací povinnost, pokud dojde ke změně údajů – pořízení psa,
úmrtí psa, změna majitele apod.


Platit lze :
o složenkou na poště
o příkazem přes účet nebo sporožirový účet v ČS
o hotově do pokladny MěÚ Kelč –
od pondělí 7. ledna 2008 v úřední dny : pondělí a středa –
od 8 do 11 hodin a od 12,30 do 16 hodin.

Po zaplacení poplatku obdržíte nálepku na popelnici svozové firmy pro rok 2008.
Občanům místních částí nabízíme opět možnost platit hotově na obecních úřadech :
Lhota : úterý 22. ledna 2008 od 14 do 15,30 hodin
Babice : čtvrtek 24. ledna 2008 od 14 do 15,30 hodin
Němetice : úterý 29. ledna 2008 od 14 do 15,30 hodin
Komárovice : čtvrtek 30. ledna 2008 od 14 do 15,30 hodin

Svoz odpadů ve městě KELČ 1.pololetí 2008
Směsný komunální odpad - popelnice 110 l,120 l , 240 l , kontejnery 1100 l,
INTERVAL SVOZU 1 x 14 dní
lichý týden : středa - KELČ I. (část města )
sudý týden : středa - KELČ II část města + MČ
Směsný papír – modré pytle
Nápojový karton – oranžové pytle
10.1. 6.3. 22.5. 26.6.
Tříděný plasty –žluté pytle
10.1. 6.3. 17.4. 22.5. 26.6.
Tříděné sklo - zelené , bílé pytle
14.2. 17.4.
NEBEZPEČNÝ+VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
MOBILNÍ SBĚRNA- 12. 4. 2008 město Kelč, 19.4.2008 - místní části Autobaterie, tužkové
baterie, televizory, rádia, ledničky, vyřazené léky, zářivky, jeté oleje, odpadní ředidla,
zatvrzelé barvy, kovové, skleněné a plastové nádoby se zbytkovým obsahem škodlivin, textil

znečištěný, olejové filtry, plechovky od barev, staré lepidla, pryskyřice, zbytky prostředků na
ochranu rostlin a stromů,pneumatiky, duše atd.

Kontaktní místo státní sociální podpory Kelč od 1. 1. 2008
Leden
Středa 2. 1. 2008 8,00 – 16,00 hod.
Středa 9. 1. 2008 8,00 – 16,00 hod.
Středa 16.1. 2008 8,00 – 16,00 hod.
Středa 23.1. 2008 8,00 – 16,00 hod.
Středa 30.1. 2008 8,00 – 16,00 hod.
Únor
Středa 13. 2. 2008 8,00 – 16,00 hod.
Středa 20. 2. 2008 8,00 – 16,00 hod.
Březen
Středa 12. 3. 2008 8,00 – 16,00 hod.
Středa 26. 3. 2008 8,00 – 16,00 hod.
Své záležitosti můžete také vyřídit na pracovišti státní sociální podpory ve Valašském
Meziříčí, Železničního vojska 1349, v úřední dny :
Pondělí, středa 8,00 – 17,00 hod.
Úterý,čtvrtek,pátek 8,00 – 13,00 hod.

Pohřební služba Dušan Drdák se sídlem ve Valašském Meziříčí oznamuje občanům, že od 2.
ledna 2008 bude provozovna pohřební služby v Kelči přemístěna z domu čp. 54 (pod
náměstím) do RD v Kelči čp. 470, ul. Bří Křičků (pod hřbitovem).
Provozní doba je zachována :
PO – PÁ 8 – 12 hod. a 13 – 15 hod.
Možnost parkování osobních vozidel u areálu ČSCHDZ – ČSV ( na Zvěřinci) nebo na
parkovišti u kostela, popř. ve dvoře RD.
Silvie Kopřivová

Program Kina Kelč na měsíc leden 2008
Neděle 6.ledna v 18 hod.
MEDVÍDEK
Jan Hřebejk a Petr Jarchovský tentokrát vyprávějí o svých vrstevnících a o rozpadech jejich
přátelství a manželství. Anna Geislerová, Roman Luknár, Tatiana Vilhelmová, Jiří Macháček
a Ivan Trojan ve filmu o husákových dětech, které už vyšly z kristových let.

Český film, 98min., vstupné 41Kč.
Neděle 13.ledna v 18 hod.
HVĚZDNÝ PRACH
Vidíš-li padat hvězdu, dej si pozor, může být pěkně naštvaná.Zamilovaný Tristan putuje
napříč čarovnou zemí při pátrání po padlé hvězdě. Americká výpravná fantasy podle Neila
Gaimana svedla dohromady Claire Danesovou, Roberta De Nira i Michelle Pfeifferovou.
Americký výpravný velkofilm, 128min.,v českém znění, vstupné 45Kč.
Neděle 20.ledna v 18 hod.
GYMPL
Tomáš Vorel vypráví o partě studentů, kteří našli zálibu v malování graffiti. To je ale jen
záminkou pro vykreslení portrétu problémů současné mladé generace. Český film, 105min.,
vstupné 41Kč.
Neděle 27.ledna v 18 hod.
CHUŤ LÁSKY
Kaleidoskopická óda na lásku ve všech podobách vzešla od Roberta Bentona, který ji
přizdobil skvělým hereckým obsazením.
Americký film s českými titulky, vstupné 41Kč.
Na měsíc únor připravujeme: 30 dní dlouhá noc, Beowulf, Poslední legie, Zlatý kompas.
Na měsíc březen připravujeme: Královna Alžběta a český film Václav.
Pajdla Miroslav, ved.kina Kelč

Kultura
Sobota 5. ledna 2008
Zábavný program u příležitosti znovuotevření zrekonstruovaného Kulturního domu v
Kelči.
13 – 16 hodin volná prohlídka zrekonstruovaných prostor + výstava
16 - 19 hodin vystoupení – děti z MŠ, country soubor Ruty Šuty Kelč, aerobik fiTTeam Kelč,
taneční Zuzky Žůrkové a Jana Tumpacha
19 – 20 hodin posezení s cimbálovou muzikou Jiřího Nechanického s vystoupením tanečního
souboru Mezříčan
20,30 hodin vystoupení hudební skupiny FLERET s Jarmilou Šulákovou
22 hodin ukončení slavnostního dne

Myslivecké sdružení Kelečsko si Vás dovoluje srdečně pozvat na
XXI. Myslivecký ples,

který se uskuteční v sobotu 12. ledna 2008 v Kulturním domě v Kelči.
Začátek v 19,30 hodin
K tanci a poslechu ve velkém sále hraje :
JUNIOR BAND Kroměříž

Disco v pekle
Bohatá tombola, hlavní ceny :
barevný televizor, laň, mikrovlnná trouba a mnoho dalších zajímavých cen
Speciality myslivecké kuchyně
Srdečně zvou myslivci z Kelče

Pátek 18. ledna 2008
FARNÍ PLES
Začátek ve 20 hodin.
Hraje Cimbálovka od Mezříča a taneční kapela STYL.
Bohatý program : tombola, občerstvení i půlnoční překvapení !
Jste srdečně zváni.

Mateřská škola Kelč spolu se Sdružením rodičů při MŠ pořádají
v neděli 27. ledna 2008
v Kulturním domě v Kelči
DĚTSKÝ KARNEVAL
Začátek je ve 14,00 hodin.
Masky vstup zdarma.
Zajištěno kolo štěstí, bohatá tombola, občerstvení.
Zábavný program
Srdečně Vás všechny zveme !!!

Kuželky
Meziokresní přebor kuželek 2007 – 2008
Výsledky 8. – 9. kola
Lipník „C“ -Kelč 2 : 8 1500 - 1531 2
Odry „B“ -Kelč 6 : 4 1668 - 1665 0
Tabulka po 7 kole :
1. Zubří 9 7 0 2 1636 59 : 31 14
2. Sedlnice „B“ 9 6 0 3 1600 56 : 34 12

3. Kelč 9 6 0 3 1600 56 : 34 12
4. Hranice „B“ 9 6 0 3 1582 50 : 40 12
5. Odry „B“ 9 5 0 4 1591 57 : 33 10
6. Sedlnice „C“ 9 5 0 4 1559 52 : 38 10
7. Bílovec „B“ 9 4 0 5 1523 36 : 54 8
8. Lipník „B “ 9 3 0 6 1530 32 : 58 6
9. Frenštát „B“ 9 2 0 7 1548 28 : 62 4
10.N.Jičín „B“ 9 1 0 8 1449 24 : 66 0
J. Gassmann

Základní škola informuje
Soutěž Bludiště – 3. kolo
19.11. se konalo za účasti našich deváťáků 3., poslední kolo soutěže Bludiště, kterou pořádá
ostravské studio České televize. Tentokrát se nepodařilo našim soutěžícím dotáhnout Bludiště
do vítězného konce. I tak se ale účinkování našich žáků v soutěži vydařilo a určitě budou na
tuto akci dlouho vzpomínat.
Divadelní představení
V pondělí 10.12. viděly děti 1.- 4. ročníku divadelní pohádku Popelka v podání členů
organizace Český Junák Kelč.
Turnaj ve florbalu dívek
Již tradičně se na konci kalendářního roku konal u nás ve škole turnaj ve florbalu dívek.
Okrskové kolo proběhlo ve středu 5.12. za účasti družstev čtyř škol, a to ZŠ Kelč, ZŠ
Valašské Meziříčí Křižná, Vyhlídka a Žerotínova. Naši školu reprezentovala Pavlína
Hermannová, Ester Pavlíková, Klára Matysková, Barbora Hlavicová, Jana Plesníková
(všechny ze 7.B), Marie Ryšková a Lenka Stašová (8.B), Lucie Mašlaňová (9.A) a Veronika
Dobešová a Dagmar Holčíková (9.B. Děvčata v turnaji zvítězila, a proto postoupila spolu s
družstvem ZŠ Valašské Meziříčí Vyhlídka do kola okresního. To proběhlo za týden, 12.12.,
za účasti sedmi týmů včetně našeho. Tentokrát se děvčatům tolik nedařilo a i přes velkou
hráčskou snahu skončila na 4. místě.
Hudební vystoupení
Ve čtvrtek 6.12. se u nás ve škole konal interaktivní hudební pořad s názvem Složíme si hit.
Vystoupili v něm tři profesionální hudebníci a zároveň textaři písní (jak jsme zjistili i
známých), kteří ve svém vystoupení předvedli jak práci s textem, tak s rytmikou a melodií.
Žáci byli vtaženi do tvůrčího procesu, sami si určili svůj oblíbený hudební styl a na jimi
zadaná slova jeden z textařů pohotově vytvořil nový text. Výsledkem pak byla nová společná
píseň.
V průběhu vystoupení se děti seznamovaly s hudebními nástroji, za správné odpovědi
dostávaly drobné dárky (např. CD) a zkoušely si rapové prvky.
Děti měly možnost si také zatancovat před publikem.
Tradice Vánoc
Ve stejný den provoněly přístavbu školy vánoční perníčky, které si pekly děti v rámci
školního klubu.
Vzdělávací exkurze v zoologické zahradě Zlín

Vyučující přírodopisu na 2. stupni opět využily nabídky zlínské ZOO a vyjely se žáky 8. tříd
na vzdělávací exkurzi, tentokrát na téma Obratlovci naší planety. Jedná se o zajímavé
zpestření výuky, a to nejen tím, že vše probíhá přímo v ZOO, ale zároveň si žáci rozšíří
poznatky, které průběžně o obratlovcích získávají již od sedmého ročníku.
Tentokrát byl program exkurze rozdělen do tří bloků.
1. blok probíhal ve výukovém středisku Tyrol, trval asi 65 – 70 minut a byl zaměřen na
amazonskou džungli. Blok byl postaven na mluveném slově, promítaných filmových
ukázkách a praktickém poznávání přírodnin.
Žáci pracovali ve třech skupinách, řešili úkoly z pracovních listů, na závěr byli vybráni ti
nejlepší a odměněni drobným dárkem.
Ve 2. bloku, který trval přibližně 90 minut, sledovali žáci přímo v terénu ZOO obratlovce,
získávali o nich informace a vytvářeli fotodokumentaci. Práce probíhala ve skupinách po pěti
žácích. Informace se sbíraly o rybách, obojživelnících, plazech, ptácích, savcích a o ZOO jako
takové.
3. blok je vlastně výstupem z celé této exkurze a probíhá již ve škole v hodinách přírodopisu.
Žáci stále pracují ve stejných skupinách a výsledkem celého jejich bádání a snažení je projekt
o jimi vylosované skupině obratlovců. Projekt bude předveden před ostatními žáky a všechny
projekty pak budou umístěny na výstavní ploše.
Starší učí mladší
20.12. proběhl u nás ve škole již podruhé projekt Starší učí mladší. Tentokrát žáci 8.A „učili“
třeťáky a jejich společným tématem byl „Člověk“. Podrobnosti o celém projektu, jeho
průběhu a vyhodnocení vám osmáci přinesou na stránkách dalšího Zpravodaje.
Mediální výchova v šestém ročníku
Průřezové téma Mediální výchova v základním vzdělávání nabízí základní poznatky a
dovednosti týkající se mediální komunikace a práce s médii. Média a komunikace představují
velmi významný zdroj zkušeností, prožitků a poznatků pro stále větší okruh příjemců.
Uplatnění jednotlivce ve společnosti vyžaduje schopnosti umět zpracovat, vyhodnotit a využít
podněty, které přicházejí z okolního světa, což se stále více rovná schopnostem zpracovat,
vyhodnotit a využít podněty, které přicházejí z médií - zatím především z tisku, rozhlasu a
televize, ve stále větší míře však i z „nových“ médií, která se stávají součástí veřejné
komunikace (elektronické deníky a časopisy apod.). Média se stávají důležitým socializačním
faktorem, mají výrazný vliv na chování jedince a společnosti, na utváření životního stylu a na
kvalitu života vůbec. Přitom sdělení, jež jsou médii nabízena, mají velmi nestejnorodý
charakter, vyznačují se velmi svébytným vztahem k přírodní i sociální realitě a jsou vytvářena
s různými záměry. Správné vyhodnocení těchto sdělení z hlediska záměru jejich vzniku
(informovat, přesvědčit, manipulovat, pobavit) a z hlediska jejich vztahu k realitě (věcná
správnost, logická argumentační stavba, hodnotová platnost) vyžaduje značnou průpravu.
Mediální výchova má vybavit žáka základní úrovní mediální gramotnosti. Ta zahrnuje jednak
osvojení si některých základních poznatků o fungování a společenské roli současných médií
(o jejich historii, struktuře a fungování), jednak získání dovedností podporujících
sebevědomé, aktivní a nezávislé zapojení jednotlivce do mediální komunikace. Především se
jedná o schopnost analyzovat nabízená sdělení, posoudit jejich věrohodnost a vyhodnotit
jejich komunikační záměr, popřípadě je asociovat s jinými sděleními. Dále pak orientaci v
mediovaných obsazích a schopnost volby odpovídajícího média jako prostředku pro naplnění
nejrůznějších potřeb - od získávání informací přes vzdělávání až po naplnění volného času.
U nás ve škole budeme toto průřezové téma vyučovat v tzv. blocích, tzn, že žáci, počínaje
šestým ročníkem, budou absolvovat vždy jeden pětihodinový blok k tomuto tématu za
pololetí, a to až do devátého ročníku. Garantem a realizátorem této výuky ve škole je Mgr.

Petr Zátopek, který absolvoval sérii speciálních seminářů k mediální výchově a zároveň jako
učitel informatiky má k této problematice blízko.
V pondělí 17.12. absolvovali šesťáci první z těchto modulů. Zabývali se tématy jako Co jsou
to masová média, Stručné dějiny médií, Co ovlivňuje povahu mediální produkce, Vliv médií
na člověka a svět, Co je médium, Média v našich životech. Výuka je postavena především na
aktivní práci žáků, kteří pod dohledem učitele zpracovávají informace do pracovních listů,
zpracovávají výstupy, sami docházejí k závěrům.
PhDr. Pavla Čučková, ZŘŠ

Různé
CHARITA VAL. MEZIŘÍČÍ - TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
V SOBOTU 5.1.2007
PROBĚHNE V KELČI A OKOLNÍCH VESNICÍCH TRADIČNÍ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA.
KOLEDNÍCI BUDOU CHODIT VE SKUPINKÁCH S OZNAČENÝMI KASIČKAMI
CHARITY.
VYBRANÁ FINANČNÍ ČÁSTKA, DÍKY VÁM, BUDE DÁNA POTŘEBNÝM,
HANDIKEPOVANÝM, POSTIŽENÝM.
OTEVŘETE PROSÍM, VAŠE DVEŘE, SRDCE A ŠTĚDROU DLAŇ.
Hanka Stromšíková a koledníci

Informace pro členy Českého rybářského svazu
Informace pro členy Českého rybářského svazu, místní organizace Kelč
1) Termíny prodeje povolenek a členských známek:
6. ledna 2008 – neděle od 9:30 - 11:00
10. února 2008 – neděle od 9:30 - 11:00
29. února 2008 – pátek od 17:00 - 18:30
Podrobnější informace k výdeji povolenek na webových stránkách Města Kelč nebo ve
vývěsce MO ČRS Kelč.
2) Členská schůze
se uskuteční v pátek 7. března 2008 od 18:00 v Hasičském domě.
3) Kurz pro získání prvního rybářského lístku
Místní organizace ČRS v Kelči bude po roce opět pořádat kurz pro získání prvního
rybářského lístku. Písemnou přihlášku je nutno zaslat nejpozději do 15.ledna 2008 na adresu:
Český rybářský svaz, místní organizace Kelč, 756 43 Kelč.Přihláška musí obsahovat jméno a
příjmení, datum narození, adresu bydliště a telefonní spojení na zájemce (popř. emailovou
adresu). U dětí je rozhodující věk narození – kurz v roce 2008 mohou navštěvovat děti, které

v tomto roce dosáhnou minimálně 8 roků.Kurz bude probíhat v Kelči (termín zahájení bude
všem zájemcům sdělen písemně).
Pevné zdraví, pohodu, štěstí a spokojenost v roce 2008 Vám přeje za výbor ČRS MO Kelč
ing.Jaroslav Orel

Zprávička ze schůzky světlušek Myšek.
V čase předvánočním jsme si do schůzky pozvaly velmi šikovnou maminku Jitku, která nám
pomohla vyrobit velmi jednoduchý vánoční pytlíček. Na ušitý pytlíček jsme speciálním
lepidlem nalepily vystřižený vánoční motiv z papírového ubrousku, vysušili jsme fénem a
suchý motiv na pytlíčku přes pečící papír přežehlily. Když byl vánoční pytlíček hotový,
převázaly jsme jej provázkem. Záleží na nás, co si do něho dáme, třeba oříšky, sladkosti,
drobný dárek. Ve chvílích, kdy se pytlíčky sušily, hrály jsme hru Přenášení míčku, Hledačka
v místnosti. Potom jsme všem v kruhu zazpívaly při svíčce Večerku.
Hanka S. a světlušky Myšky

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOČNÍMI SVÁTKY
Poděkování
za krásný zážitek patří všem účinkujícím,kteří předvedli 26. 12. 2007 ve zdejším kostele svůj
koncert.
Děvčata a Dane (doufám, že jsem viděla všechny účinkující), skoro všechny jsem vás učila
nebo učím a pořád vám ve škole dokazuji, co neumíte, zato vy jste mi tedˇ předvedli, co
umíte.
A umíte to skvěle. Váš koncert mě velmi potěšil a dojal.
Obdivuji vás a děkuji.
Bětko, děkuji Ti za vše, co na poli kultury v Kelči děláš.
Další pěknou a slavnostní chvíli mohli zažít návštěvníci čtvrtečního koncertu, konaného
rovněž v našem kostele.
Přijel k nám pěvecký sbor Gymnázia ve Val. Meziříčí „Basové G“, v jehož podání jsme
vyslechli různé písně za doprovodu varhan a jejich hudební kapely„Brigáda“.
Děkujeme tímto studentům a pí profesorce J. Krchákové.
A. Schillingová
......
Nezávisle na sobě jsme se s paní Schillingovou shodly na tom, že bychom chtěly ve
Zpravodaji pochválit činnost Bětky Pastrnkové. Paní Schillingová již tak učinila, tak dovolte i
mně napsat pár slov.
Kdyby se v Kelči vyhlašovala cena „Osobnost roku“, u mne by na plné čáře vyhrála právě
Bětka. Vlastně nejen u mne. Je nás více, co bychom takto rozhodli.
Nevím, jestli dělám dobře, když takto veřejně vyzdvihuji záslužnou činnost jedné osoby, která
je velice skromná a ani nevím, zda by s uveřejněním tohoto článku souhlasila. Nicméně si
myslím, že si opravdu zaslouží obdiv a pochvalu nás všech.
Kdo si nenechal ujít na Štědrý den živý betlém na náměstí a poté i koncert místní Scholy Kelč
v kostele sv. Petra a Pavla na Štěpána, ví, o čem mluvím. A to není vše, za co si zaslouží
poděkování. Svatebčanům hrají na jejich prvním společném kroku manželstvím a u vítání

občánků zase dojímají srdce rodičů, kteří přijali pozvání na slavnostní přijetí nově narozených
občánků do našeho města.
Je radost vidět, že je v Kelči někdo, kdo se ve svém volném čase věnuje dětem, je ochotný
dělat něco pro své blízké a pro své spoluobčany.
Všem účinkujícím moc děkujeme a těšíme se na další akce, které si pro nás Bětka a její
Schola připraví.
(MS)

Společenská kronika
Naši jubilanti
60 let
Ludmila Havranová Kelč
65 let
František Pavlůn Babice
Marie Klausová Kelč
75 let
František Vinklar Kelč
80 let
Josef Mertlík Kelč
81 let
Vlastimil Klabačka Kelč
82 let
Pavla Svobodová Kelč
83 let
Anna Pavlíková Komárovice
84 let
Ludmila Kunovská Němetice
Marie Sehnalová Kelč
85 let
Marie Mikesková Komárovice
Narození
Šimon Macháč Kelč
Úmrtí
Ing. Zdeněk Novosád 48 let Němetice

Eva Stančíková 69 let Kelč
Bohuslava Volfová 84 let Kelč

